
Características
 Sonoridade JBL Pure Bass

 Autonomia de bateria de 8 horas com 
carga rápida

 Conexão multipontos

 Ponteiras magnéticas

 Microfone com controle remoto de 
3 botões

Fones que melhoram a experiência de ouvir música.
Com a sonoridade JBL Pure Bass, os fones JBL TUNE 115BT fornecem uma conexão sem fios 
e sempre pronta para você usar em todos os momentos do seu dia-a-dia. Além da sonoridade 
diferenciada, o permitem atender a chamadas facilmente e por até 8 horas de autonomia 
de bateria. A conexão multipontos permite que você alterne com facilidade entre vídeos no 
tablet e chamadas no smartphone. Imagine fones que carregam a bateria interna em apenas 
2 horas, com cabos planos que não embolam e são leves e confortáveis, mesmo quando 
usados por horas. As ponteiras magnéticas que não deixam os fones ficarem dependurados 
quando não estão em uso, cabos que não embolam, cordão e ponteiras ergonômicas e 
confortáveis, tornando-se essenciais para o dia-a-dia de você que gosta de música.

Fone de ouvido in-ear sem fios
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Especificações técnicas:
		Tamanho do driver: Driver dinâmico de 

8,6 mm
		Intervalo de resposta dinâmica de 

frequência: 20 Hz a 20 kHz
		Sensibilidade: 102 dB SPL/1 kHz  1 mW
		Sensibilidade do microfone: 

-25 dB V/PA a 1 kHz
		Impedância: 16 Ω
		Potência de transmissão Bluetooth: 

< 4 dBm
		Modulação de transmissão Bluetooth: 

GFSK, DQPSK ou 8DPSK
		Frequência Bluetooth: 

2,402 a 2,480 GHz
		Versão do perfil Bluetooth: HFP V1.6, 

HSP V1.2, AVRCP V1.5 ou A2DP V1.2
		Versão Bluetooth: v4.2
		Tipo de bateria: 

Íon de lítio (3,7 V, 160 mAh)
		Fonte de alimentação: 5V–1A
		Tempo de carregamento: <2 horas
		Tempo de reprodução com BT ligado: 

8 horas
		Peso: 19,02 g

Características e benefícios 

Sonoridade JBL Pure Bass
Há mais de 70 anos, os engenheiros da JBL criam a sonoridade precisa e potente ouvida em 
grandes palcos no mundo inteiro. Os fones TUNE115BT produzem a mesma sonoridade JBL, 
cheia de graves profundos, potentes e marcantes.

Autonomia de bateria de 8 horas com carga rápida
A bateria interna pode ser carregada por micro-USB, tem 8 horas de autonomia e leva apenas 
2 horas para ser recarregada ou 15 minutos para absorver uma hora de carga.

Conexão multipontos
Permite escolher facilmente entre vários dispositivos Bluetooth®. Basta trocar um vídeo no tablet 
por uma chamada no smartphone. Assim, você nunca perderá nenhuma chamada.

Ponteiras magnéticas
Mantém os fones seguros e evita que os fios embolem em torno do pescoço, mesmo quando 
os fones não estão sendo usados.

Microfone com controle remoto de 3 botões
Atenda a chamadas e ouça música sem se preocupar com fios.

Conteúdo da caixa:
1 fone de ouvido TUNE 115BT
Ponteiras em 3 tamanhos (P, M e G)
1 micro USB para carregamento
Cartão de advertência
Cartão de garantia
Guia de início rápido
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